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Σέρρες, 06 Απριλίου 2022 
Αριθμ. Πρωτ.  Φ.11.2/2351 
 
 
ΠΡΟΣ:  
Εκπαιδευτικούς της Δ.Π.Ε. Σερρών 
 
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών» 
 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, ενότητα Β’, του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 167/85 Τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες  διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 232 παρ.3 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/2021 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.» 

3. Το άρθρο 14 του Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/1996 τ.Α’) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Π.Δ. 
100/1997   

4. Το άρθρο 11 παρ.11 του Π.Δ. 1/2003 που καθορίζει τις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
5. Την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

6. Την αριθμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/2021 τ. Β’) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

7. Την 7η/-04-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών 

 
Κ α λ ο ύ ν τ α ι 

 

Α. Οι παρακάτω οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση 

τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας όπου ανήκε το σχολείο από το οποίο απώλεσαν την 

οργανική τους θέση και στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές 

θέσεις όμορης ομάδας. 

 

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ 

1. ΔΑΡΑΤΖΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΕ 60 619653 

2. ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 60 616375 

3. ΚΟΤΟΡΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ 60 622502 
 

 



 

Β. Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν και χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι σε παρελθόντα έτη, 

εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση για να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στο σχολείο όπου 

κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι αν σε αυτό υφίστανται κενές θέσεις (άρθρο 14,παρ. 5 του Π.Δ.50/1996). 

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από Πέμπτη 07-04-2022 έως και τη Δευτέρα 11-04-2022 στις 11.30 π.μ. 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr. και θα πρέπει να φέρουν την 

υπογραφή του/της εκπαιδευτικού. 

Υπενθυμίζουμε στους/στις  ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς τα ακόλουθα ισχύοντα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ 50/1996: 

α) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας 

ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη 

προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις 

δηλώσεις προτίμησής τους, σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι 

δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας.  

β) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν καταστεί δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με την 

ανωτέρω διαδικασία, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης 

συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση με 

διαδικασία που θα ακολουθήσει και για την οποία θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση.  

γ) Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν και χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι σε παρελθόντα έτη 

μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στο σχολείο όπου κρίθηκαν 

οργανικά υπεράριθμοι αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις (άρθρο 14,παρ. 5 του Π.Δ.50/1996). 

     

                                                        Ο Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

 

 

  Ιωάννης Ι. Καραβασίλης 
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